
OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 9  

Open vragen 

OEFENING 1 
a)  

Aantal Prijs Totale ontvangst Marginale ontvangst 

1 9 9 9 
2 8 16 7 
3 7 21 5 
4 6 24 3 
5 5 25 1 
6 4 24 -1 
7 3 21 -3 
8 2 16 -5 
9 1 9 -7 

10 0 0 -9 
 

b) De marginale ontvangst is steeds kleiner dan de prijs (m.a.w. de gemiddelde ontvangst). Het is 
doordat Stephan om één eenheid meer te verkopen de prijs voor alle eenheden moet verlagen dat 
de marginale ontvangst lager is dan de prijs. We illustreren dit achtereenvolgens voor de beslissing 
om de tweede eenheid te verkopen en voor de beslissing om van de derde eenheid op de markt te 
brengen. 

-   Als hij in plaats van één eenheid er twee wil verkopen moet hij in plaats van een prijs van 9 een 
prijs van 8 vragen. Hij krijgt er dus geen 8 euro bij maar slechts 7 (8 euro voor de tweede eenheid 
min de ene euro die hij nu minder krijgt voor de tweede eenheid) 

-   Als hij in plaats van twee eenheden er drie wil verkopen moet hij in plaats van een prijs van 8 een 
prijs van 7 vragen. Hij krijgt er dus geen 7 euro bij maar slechts 5 (7 euro voor de derde eenheid 
min de twee euro die hij nu minder krijgt voor de eerste twee) 

 
We stellen bij de vraag naar de monopolist nogmaals vast dat als de gemiddelde veranderlijke daalt 
(i.c. de gemiddelde ontvangst) de marginale variabele (i.c. de marginale ontvangst) er onder ligt.  Als 
een marginale grootheid kleiner is dan een gemiddelde, dan daalt het gemiddelde. Dit is hier zo. 
 

c) Hij moet die hoeveelheid verkopen zodat de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kost. 
Als we even veronderstellen dat prijs en hoeveelheid continue veranderlijk zijn dan wordt de 
gemiddelde ontvangst weergegeven door 

 

𝑝𝑔 = 10 − 𝑞𝑔 
𝑣  

en is de totale ontvangst 
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𝑇𝑂 = 10𝑞𝑔𝑣 − 𝑞𝑔𝑣
2 

  
en  wordt de marginale ontvangst  

𝑀𝑂 = 10 − 2𝑞𝑔 
𝑣  

     De theoretisch optimale hoeveelheid is dan   

 
2,5 = 10 − 2𝑞𝑔 

𝑣  

 

Dat geeft 3,75. We moeten ook nog controleren of dMO/dq < dMK/dq (2e ordevoorwaarde). Dit is 

hier zo want -2 < 0. 

     Maar die 3,75 is een theoretische oplossing. Daar Stephan de groenten per stuk verkoopt moet hij 

kiezen tussen 3 en 4. Het wordt 4 stuks want de vierde eenheid brengt meer op (3 euro) dan ze 

kost (2,5 euro). Als we met discontinue variabelen werken (als we de groente niet mogen 

versnipperen) wordt het evenwicht bereikt zonder dat er strikte gelijkheid geldt. Je moet er enkel 

voor zorgen dat de laatste eenheid niet meer kost dan hij opbrengt. 

d) 6 euro is de prijs waaraan hij net 4 eenheden kan verkopen. 
 

e) Hij verkoopt elke groente aan 6 euro terwijl ze hem maar 2,5 euro kost. Hij maakt dus (6-2,5)*4=14 
euro. 

 
f) 7 eenheden. Iedereen die wil meer betalen dan de MK, zal een exemplaar kunnen kopen. 

Verkopen aan al deze mensen is immers winstgevend. De MK is 2,5 dus iedereen die 2,5 of meer 
wil betalen, wordt bediend. Hier komt dit neer op 7 mensen. 

 
g) (9+8+7+6+5+4+3)-(7*2,5) = 24,5. Perfecte prijsdiscriminatie leidt dus tot hogere winst voor de 

monopolist. Dit ten nadele van de consumenten wiens surplus volledig verdwijnt aangezien alle 
consumenten hun reservatieprijs betalen. 
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OEFENING 2 
a) De GO (=TO/q) luidt 100-q terwijl de MO (dTO/dq) gelijk is aan 100-2q. Men is hier duidgelijk geen 

prijsnemer: de GO is geen constante en dus niet gelijk aan de MO. Men kan de GO (zijnde de prijs) 
dus beïnvloeden door haar output aan te passen. Men is dus prijszetter: Tom en Mauro hebben 
een monopolie. 

 

b)  

 

De optimale hoeveelheid is deze waarvoor de marginale kost gelijk is aan de marginale opbrengst. 

De marginale opbrengst is 100-2q weten we uit a). De marginale kost vinden we door de 

gemiddelde kost 

𝐺𝐾 = 𝑞 +
200
𝑞

− 20 

te vermenigvuldigen met q waardoor we de totale kost krijgen 

 
𝑇𝐾 = 𝑞2 + 200 − 20𝑞 

en de marginale kost wordt 

𝑀𝐾 = −20 + 2𝑞 

De optimale hoeveelheid wordt -20+2q  = 100-2q waaruit q=30. De tweede ordevoorwaarde wordt 

gerespecteerd aangezien dMO/dq < dMK/dq. 
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c) Totale Winstfunctie = TO – TK = [-q² + 100q] – [q² + 200 – 20q] = -2q²+120q-200 
 
 

 
 

De optimale output bedraagt 30 berekenden we reeds als commentaar bij het antwoord op vraag b. 

Als we die hoeveelheid in de winstfunctie inbrengen vinden we een winst van  

-2*30² + 120*30 - 200 = 1 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



 
OEFENING 3 
a) Het gaat om prijsdiscriminatie door marktsegmentatie. Het is geen perfecte prijsdiscriminatie want 

men vraagt niet  aan elke koper een andere prijs. Het gaat om twee groepen kopers: blanke en 
zwarte consumenten. 

b) Op beide markten moet de hoeveelheid aangeboden worden waarvoor de marginale opbrengst 
gelijk is aan de marginale kost. 
De marginale kost komt overeen met de afgeleide van de totale kost naar de hoeveelheid 

𝑑𝑇𝐾
𝑑𝑞

=
𝑑(2𝑞 + 40)

𝑑𝑞
= 2 

 
Op de markt voor blanke poppen is de prijs  
 

𝑝𝑏 = 100 − 𝑞𝑏 
𝑣  

en de totale ontvangst  
𝑇𝑂𝑏 = (100 − 𝑞𝑏). 𝑞𝑏 = 100𝑞𝑏 − 𝑞𝑏2  

 
en de 

𝑀𝑂𝑏 = 100 − 2𝑞𝑏 
waaruit 

 𝑀𝐾 = 2 = 100 − 2𝑞𝑏 = 𝑀𝑂𝑏 
 
en dus qb=49 en de pb is 100-49=51 euro 
 
Op de markt voor zwarte poppen is de prijs 

𝑝𝑧 = 50 − (1/3). 𝑞𝑧 
 
 
totale ontvangst  

𝑇𝑂𝑧 = (50 − (1/3)𝑞𝑧). 𝑞𝑧 = 50𝑞𝑧 − (1/3)𝑞𝑧2 
 
en de 

𝑀𝑂𝑧 = 50 − (2/3)𝑞𝑧 
waaruit 

 𝑀𝐾 = 2 = 50 − (2/3)𝑞𝑧 = 𝑀𝑂𝑧 
 
en dus qz=72 en de pz is 26 euro 
 
 
Met 72  zwarte barbiepoppen tegen 26 euro, en 49 blanke barbiepoppen tegen 51 euro hebben we 
een totale winst van (72*26+49*51)-(40+2*(72+49))= 4089 euro 
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c) De Lernerindex is de inverse van de  (absolute) prijselasticiteit van de vraag. De absolute 
prijselasticiteit van de vraag naar zwarte poppen in het marktevenwicht bedraagt 3*26/72 = 1,0833 
want overeenkomt met een Lernerindex van 0,923. De absolute prijselasticiteit van de vraag naar 
blanke poppen in het marktevenwicht bedraagt 1*51/49 = 1,04082 want overeenkomt met een 
Lernerindex van 0,961 

     Op de deelmarkt voor zwarte barbiepoppen bedraagt de Lerner index 0,923 en op de deelmarkt 
voor blanke barbiepopppen 0,961. Bij deze laatste is de marktmacht dus groter, daar is de prijs dan 
ook hoger. 

 

d) De marktvraagcurve en de curve van de marginale opbrengst bestaan dan beide uit twee 
lijnstukken.  
Voor een prijs tussen 100 en 50 valt de vraag naar poppen samen met de vraag naar blanke 
poppen. 
𝑞 
𝑣 = −𝑝 + 100, is de inverse vraag 𝑝 = 100 − 𝑞𝑣 en luidt de marginale opbrengst 𝑀𝑂 = 100 − 2𝑞𝑣 

Pas voor prijzen lager dan 50 (en kwantiteiten groter dan 50) is er ook een vraag naar zwarte 
poppen en komt de vraag naar poppen overeen met 
𝑞 
𝑣 = −4𝑝 + 250, is de inverse vraag 𝑝 = 62,5 − 0,25𝑞𝑣 en luidt de marginale opbrengst 𝑀𝑂 =

62,5 − 0,5𝑞𝑣 
 
We krijgen de volgende grafiek waarin de volle lijn de (geknikte) marktvraag voorstelt en waarin de 
gestipte lijn de (discontinue ) marginale opbrengst weergeeft. 

 
 

 
 
 

We moeten de marginale opbrengst aan de marginale kost gelijkstellen. Er blijken  a priori twee 
oplossingen mogelijk. Ofwel stellen we  
MK=2=100-2q = MO waaruit q = 49 en prijs = 51 met een totale winst van 49*51-(40+2*49) = 2 361 

Hoeveelheid q 
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MK=2=62,5-0,5q = MO waaruit q = 121 en prijs = 32,25 met een totale winst van 121*32,25-
(40+2*121) = 3 620,25 
Daar men maximale winst zoekt zal men 121 poppen verkopen tegen een prijs van 32,25 (een prijs 
die dus tussen de twee prijzen op de twee deelmarkten ligt). De winst neemt af tot 3 620,5 euro. Dit 
is normaal aangezien men de prijs minder afstemt op de MBB van de verschillende consumenten, 
men hanteert geen prijsdiscriminatie. 

 

 

  

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



OEFENING 4 
a) Je moet de marginale kost gelijk stellen aan de marginale opbrengst. 
De marginale kost bedraagt 

𝑑𝑇𝐾
𝑑𝑞𝑙

=
𝑑(5𝑞𝑙 + 200000)

𝑑𝑞𝑙
= 5 

en de marginale opbrengst vinden we door uit de inverse vraagfunctie 

𝑝𝑙 = 100 − (1/120)𝑞𝑙 𝑣 
de totale ontvangst te berekenen 

𝑇𝑂𝑙 = 100𝑞𝑙 𝑣 − �
1

120
� 𝑞𝑙𝑣

2
  

en deze af te leiden naar de hoeveelheid 

𝑀𝑂𝑙 = 100 − (1/60)𝑞𝑙 𝑣 

Deze marginale ontvangst gelijkstellen aan marginale kost (5) geeft Q = 5 700 en p = 52,5 

De hoeveelheid is inderdaad de winstmaximaliserende hoeveelheid aangezien ook de tweede 

ordevoorwaarde (dMO/dq < dMK/dq) is voldaan: (-1/60) < 0 

De winst is dan (5 700*52,5)-(5*5 700+200 000) = 299 250 – 228 500 = 70 750  

b) De prijselasticiteit van de vraag is -120*52,5/5 700 = -1,1. In absolute termen is deze groter dan 1. 
Dit komt omdat een monopolist zijn winstmaximaliserende output en prijs kiest in het elastische 
deel van de vraag. Hij blijft m.a.w. weg uit het inelastische deel van de vraag. Daar is het immers 
mogelijk de totale ontvangst te verhogen door de prijs te verhogen. Wie winst maximaliseert mag 
deze kans niet laten voorbijgaan. Door de prijs te verhogen verhoogt hij zijn ontvangsten door 
minder te produceren en dus minder kosten te maken. Hij wint op twee fronten: meer ontvangsten 
en minder kosten. 

c)  
i. Een accijns van 5 opleggen aan Entalift 

Deze maatregel is totaal ongeschikt. De MK-curve voor de monopolist zal hoger komen 

te liggen, waardoor de prijs nog stijgt en de hoeveelheid daalt. We komen dus in een 

situatie terecht die nog slechter is voor de ‘algemene welvaart’. Het Pareto-efficiënte punt 

is immers het snijpunt van de vraagcurve en de MK curve. En bij een accijns bewegen we 

hiervan weg. 

Nu wordt de marginale kost 10. Als we die gelijk stellen aan de marginale ontvangst 

𝑀𝑂𝑙 = 100 − � 1
60
� 𝑞𝑙 𝑣 = 10 = 𝑀𝐾 
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krijgen we een evenwichtshoeveelheid van 5400 en een prijs van 55. 

Het welvaartsverlies neemt niet af, het wordt groter.  

ii. De helft van de winst van Entalift wegbelasten. 

Dit verandert enkel de winst zelf, niet de winstmaximaliserende output. We bewegen dus 

niet in de richting van het Pareto-efficiënte punt. 

De totale winst is T0(q)-TK(q). Haar maximaliseren doen we door de hoeveelheid te 

kiezen zodat de  afgeleide naar de hoeveelheid MO(q)-MK(q) gelijk wordt aan 0. 

De helft van de totale winst 0,5(T0(q)-TK(q)) maximaliseren doen we door hoeveelheid te 

kiezen zodat de  afgeleide naar de hoeveelheid 0,5*(MO(q)-MK(q)) gelijk wordt aan 0. 

Deze voorwaarde valt samen met de voorwaarde MO(q)-MK(q) gelijk aan 0. 

De hoeveelheid waarmee je de totale winst maximaliseert is ook de hoeveelheid 

waarmee je de helft van de totale winst maximaliseert. 

iii. Entalift verplichten de prijs gelijk te stellen aan de marginale kost.  

Dit is een nogal drastische oplossing, maar ze werkt wel als we Pareto-efficiëntie willen 

bereiken. Soms kan dit wel betekenen dat de monopolist verlies lijdt, en dat de overheid 

dus moet subsidiëren of zelf de productie moet op zich nemen. Dit is hier inderdaad het 

geval. 

Als we de prijs gelijkstellen aan de marginale kost 

𝑝𝑙 = 100 − �
1

120
� 𝑞𝑙 𝑣 = 5 = 𝑀𝐾 

krijgen we een productie van 11 400 tegen een gemiddelde kost van  

5+(200 000/11 400) = 22,54. De overheid zal de lift moeten subsidiëren. Ze zal de lift een 

subsidie van (22,54-5)*11 400 = 200 000 moeten toestoppen. 

Het alternatief zou zijn de prijs te laten samenvallen met de gemiddelde kost 

𝑝𝑙 = 100 − �
1

120
� 𝑞𝑙 𝑣 = 5 + 200000/𝑞𝑙 𝑣 = 𝐺𝐾 

waaruit 

100𝑞𝑙 𝑣 − �
1

120
� 𝑞𝑙 𝑣 2 = 5𝑞𝑙 𝑣 + 200000 
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Dat is de vierkantsvergelijking  

 

�
1

120
� 𝑞𝑙 𝑣 2 − 95𝑞𝑙 𝑣 + 200000 = 0 

Deze vierkantsvergelijking heeft 2 oplossingen 2786,24 en 8613,76 die zijn weergegeven 

in de grafiek.  

 

Daar de hoeveelheid uit de eerste oplossing lager is dan de monopolieoplossing kunnen 

we deze verwerpen en blijft  8613,76 als te weerhouden hoeveelheid over. Als we deze 

hoeveelheid inbrengen in de prijsvergelijking krijgen we  

100-(1/120)*8613,76=28,22 

 

OEFENING 5 
a) Zie p.337 laatste alinea waar een onderscheid wordt gemaakt tussen “niet kunnen” en “niet willen”. 

Het kan zijn dat het de potentiële toetreders ontbreekt aan technologische kennis: een product 
zoals coca-cola waarvan het exacte recept ondoorgrondelijk is. Ook het niet hebben van toegang 
tot cruciale grondstoffen kan een reden zijn, bijvoorbeeld bepaalde zware metalen die zeldzaam 
zijn en geconcentreerd zijn op een plaats met één grondeigenaar. De reden kan ook liggen bij 
wettelijke toetredingsbelemmeringen: om één of andere reden laat de overheid maar één 
producent toe. Bijvoorbeeld omwille van de bescherming van de eigendom van deze producent 
van een door haar gedane uitvinding.  

 

b) Schaalvoordelen kunnen in het algemeen een reden zijn om niet toe te treden maar hier stijgt de 
gemiddelde productiekost 𝐺𝐾 =  0,5𝑞  +  50 en zijn er dus geen (statische)  schaalvoordelen. Er 
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kunnen wel leereffecten (dynamische schaalvoordelen) optreden. Dan schuift de curve van de 
gemiddelde kost  van productiecyclus tot productcyclus naar beneden omdat meer ervaring 
productiever maakt. Potentiële concurrenten die van nul moeten beginnen, kunnen vrezen nooit 
het ervaren bedrijf te zullen kunnen inhalen. Tenslotte kunnen potentiële concurrenten ook  het 
strategisch gedrag van de  monopolist vrezen. Bijvoorbeeld dat hij het hen moeilijk zal maken om 
technologie toe te passen die vagelijk op de zijne gelijkt. Wellicht heeft de potentiële concurrent 
wettelijk het recht een bepaalde technologie te gebruiken maar zij vreest dat de monopolist tegen 
haar rechtszaken zal voeren die haar te veel tijd en geld zullen kosten. Ze onthoudt zich dan maar 
van een poging tot toetreding tot deze markt. Ook het agressief voeren van reclamecampagnes 
kan gerekend worden tot de mogelijke strategische gedragingen van de monopolist. 

 

c) We vinden het evenwicht van deze monopolist door haar marginale opbrengst MO=200-4q gelijk te 
stellen aan haar marginale kost. 
De marginale opbrengst vinden we door de inverse vraagfunctie 

𝑝 = 200 − 2𝑞 
met q te vermenigvuldigen om de totale ontvangst te krijgen 

𝑝𝑞 = 𝑇𝑂 = 200𝑞 − 2𝑞2 
en die totale ontvangst leiden we af naar q. Zo  krijgen we als marginale ontvangst 

𝑀𝑂 = 200 − 4𝑞 
De marginale kost is de afgeleide van de totale kost naar de kwantiteit en dus 

𝑀𝐾 = 50 + 𝑞. 
Gelijkstelling van M0 en MK 

𝑀𝑂 = 200 − 4𝑞 = 50 + 𝑞 = 𝑀𝐾 
 
geeft een evenwichtshoeveelheid van 30 en een prijs van 140. Dan is de marginale kost 

𝑀𝐾 = 50 + 30 = 80. 
De mark up bedraagt dus 140-80=60. De Pareto efficënte hoeveelheid vinden we door de prijs 
p=200-2q gelijk te stellen aan de MK=50 +q aangezien de hoeveelheid die we dan uitkomen de 
hoeveelheid is waarbij de MK om het goed te produceren gelijk is aan de MBB van de 
consumenten. De Pareto efficiënte hoeveelheid  is 50 en de prijs wordt 100. In vergelijking met de 
evenwichtshoeveelheid is er een verschil van 50-30=20 

     Het welvaartsverlies beantwoordt aan de oppervlakte van de driehoek met als basis de mark-up 

(60) en als hoogte het verschil in kwantiteit (20). Het welvaartsverlies bedraagt (60*20)/2=600 

d) Bij perfecte prijsdiscriminatie zal de monopolist produceren tot de prijs waaraan zij de laatst 
(oneindig kleine) eenheid kan verkopen overeenkomt met haar marginale kost. Aangezien de 
producent perfecte prijsdiscriminatie kan toepassen valt de vraagcurve niet langer samen met haar 
gemiddelde maar met haar marginale ontvangst. Zij produceert dus tot MK=MO=MBB (voorheen 
GO). Dit is de Pareto efficiënte hoeveelheid. Er is geen welvaartsverliesdriehoek meer. Er is wel 
geen consumentensurplus meer. Het volledige ruilvoordeel (surplus) bestaat uit 
producentensurplus. 
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Meerkeuzevragen 

MKV 1  

a) is fout want in tegenstelling tot de producent in volmaakte mededinging, die prijsnemer is 
( d.w.z. voor wie de prijs inderdaad exogeen – buiten zijn wil om- bepaald), is de monopolist 
een prijszetter. 

b) is correct. De monopolist kiest zelf zijn prijs. Er is maar één prijs die hem de maximale 
winst geeft. En die prijs bevindt zich  niet op maar boven de curve van de marginale kost.  

N.B. Dit vraagje laat ons toe te benadrukken dat de aanbodcurve eigen is aan volmaakte 
mededinging. De producent kiest in deze marktvorm de te produceren kwantiteit zodanig 
dat zijn marginale kost  samen valt met de alle mogelijke exogeen gegeven prijzen.  En zo 
krijgen we een aanbodcurve die samenvalt met (een deel van) de curve van de marginale 
kost. 

c) is fout. De Lerner-index meet de marktmacht en deze is net niet 0 bij een monopolie. Uit 
p.328 formule 9.6 van het Handboek leren we dat de Lerner-index de inverse is van de 
absolute waarde van de prijselasticiteit van de vraag.  In tegenstelling met de producent in 
volmaakte mededinging, kijkt de monopolist niet aan tegen een perfect elastische vraag. 
Hoe steiler de vraagcurve naar zijn product (d.w.z. hoe kleiner in absolute termen de 
prijselasticiteit van de vraag), hoe groter de Lerner-index en dus de marktmacht. 

d) is ook fout en wel omdat de vraag naar het product van een monopolist weliswaar niet 
perfect elastisch is maar toch niet perfect inelastisch is. Een hogere prijs leidt dan tot een 
lagere gevraagde hoeveelheid. De monopolist moet dus bij het verhogen van de prijs er 
rekening mee houden dat hij minder zal verkopen. 

MKV 2 

a) is het juiste antwoord. 

De winst komt overeen met het verschil tussen de totale ontvangst en de totale kost.  

We zoeken de hoeveelheid die het verschil tussen de totale ontvangst en de totale kost 
maximaal maakt. Deze komt zoals steeds overeen met de hoeveelheid waarvoor de 
marginale kost gelijk is aan de marginale ontvangst. De marginale kost is hier gelijk aan 2 
euro. We weten immers dat als de gemiddelde kost , zoals hier, constant is, de marginale 
kost er mee samen valt. De marginale ontvangst is de afgeleide van de totale ontvangst naar 
de hoeveelheid. De totale ontvangst luidt 𝑝. 𝑞 en daar 𝑝 = 5 − 0,5𝑞 wordt 𝑇𝑂 = 5𝑞 − 0,5𝑞2 
waaruit 
 𝑀𝑂 = 5 − 𝑞. 
De optimale hoeveelheid is dus 5 − 𝑞 = 2 en 𝑞 = 3 
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De totale ontvangst wordt dan 𝑇𝑂 = 5 ∗ 3 − 0,5 ∗ 32 = 10,5. Daarvan moeten we de totale 
kost 𝐺𝐾. 𝑞 = 2 ∗ 3 = 6 aftrekken. We krijgen 10,5 − 6 = 4,5  

Noteer dat antwoord b) het juiste was geweest bij volmaakte mededinging want dan is de 
prijs gelijk aan de marginale kost, die hier samenvalt met de gemiddelde kost. En als de prijs 
maar net de gemiddelde kost dekt, is de winst 0. 

MKV 3 

We zoeken eerst de evenwichtshoeveelheid d.w.z. deze waarbij de marginale ontvangst 
gelijk is aan de marginale kost. Deze laatste is gegeven en gelijk aan 2. De marginale 
ontvangst is de afgeleide van de totale ontvangst naar de hoeveelheid. De totale ontvangst 
luidt 𝑝. 𝑞 en daar 𝑝 = 30 − 0,0125 𝑞 wordt 𝑇𝑂 = 30𝑞 − 0,0125𝑞2 waaruit 
 𝑀𝑂 = 30 − 0,025𝑞. 
De optimale hoeveelheid is dus 30 − 0,025𝑞 = 2 en 𝑞 = 1120 

We vullen deze hoeveelheid in in de prijsvergelijking en krijgen  

 𝑝 = 30 − 0,0125 ∗ 1120 = 16 

a) is het juiste antwoord. Dat de marginale kost samenvalt met de gemiddelde is evident als 
de marginale kost constant is. Als elke extra eenheid 2 euro kost dan kost elke eenheid 2 
euro en is de gemiddelde kost dus 2 euro. 

N.B. c) was het juiste antwoord geweest in volmaakte mededinging. Dan was de prijs immers 
gelijk geweest aan 2 en was de evenwichtshoeveelheid : 2400 − 80 + 2 = 2240 

MKV 4 

a) is fout. Natuurlijke monopolies werken in principe met productiefactoren die voor alle 
bedrijven beschikbaar zijn.  

b) is het juiste antwoord.  

c) is fout. Het natuurlijk monopolie heeft een technologische (met name stijgende 
schaalopbrengsten) en geen wettelijke oorzaak. Het natuurlijke monopolie heeft de wet niet 
nodig om concurrenten weg te houden. Zijn grootte maakt een natuurlijk monopolie zo 
efficiënt dat nieuwe en dus kleinere ondernemingen geen bedreiging vormen. 

d) een natuurlijke monopolie dankt zijn efficiëntie aan zijn grootte, niet aan het feit dat het 
zich aan de grens van het technologisch kunnen bevindt. 

 MKV 5 

a) is het juiste antwoord. .Het punt k beantwoordt aan de hoeveelheid die kan geproduceerd 
worden tegen minimale gemiddelde kost. Die hoeveelheid is ongeveer 1/5 van wat tegen 
een prijs overeenkomend met die minimale kost kan worden verkocht. Er is dus “plaats” 
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voor meer dan één onderneming. Dan gaat het hier inderdaad  niet om een natuurlijk 
monopolie. 

b) is fout. Een kwantiteit van a tegen een prijs van b komt overeen met het evenwicht van de 
monopolist. Bij volmaakte mededinging zou men meer geproduceerd hebben en tegen een 
lagere prijs.  

c) is fout. De monopolieprijs is niet c maar b. Hij is net hoger dan de MK. Je vindt hem door 
de evenwichtshoeveelheid a op de vraagcurve (en dus niet op de MK-curve) te projecteren. 

d) is fout. Aangenomen dat de monopolist de hoeveelheid k kiest zal hij winst maken want 
𝑃 > 𝐺𝐾. Het verschil tussen de prijs en de gemiddelde kost m.a.w. de gemiddelde winst is 
zelfs maximaal. Wat evenwel niet betekent dat k de beste keuze is voor de monopolist. Hij 
streeft niet naar maximale gemiddelde maar naar maximale totale winst. En die realiseert hij 
door een hoeveelheid a te produceren. 

MKV 6 

c) is het juiste antwoord. 

MKV 7 

c) is het juiste antwoord. Perfecte prijsdiscriminatie betekent dat de monopolist aan 
iedereen zijn totale betalingsbereidheid kan vragen. Dan wordt de vraagcurve de curve van 
de marginale ontvangst daar waar ze zonder prijsdiscriminatie de gemiddelde ontvangst 
voorstelt. Dus mogen we in de vraagcurve de prijs vervangen door de marginale kost. In dit 
geval is die marginale kost gelijk aan q en krijgen we: 

𝑞 = 120 − 2𝑞 

de optimale hoeveelheid bedraagt 120/3=40 

MKV 8 

b) is het juiste antwoord 

We zoeken eerst de evenwichtshoeveelheid d.w.z. deze waarbij de marginale ontvangst 
gelijk is aan de marginale kost. Deze laatste is gegeven en gelijk aan 10. De marginale 
ontvangst is de afgeleide van de totale ontvangst naar de hoeveelheid. De totale ontvangst 
luidt 𝑝. 𝑞 en daar 𝑝 = 40 − 𝑞 wordt 𝑇𝑂 = 40𝑞 − 𝑞2 waaruit 
 𝑀𝑂 = 40 − 2𝑞. 
 

De optimale hoeveelheid beantwoordt aan  40 − 2𝑞 = 10 waaruit  𝑞 = 15 

De prijs wordt dan 𝑝 = 40 − 15 = 25  
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Daar de vraagstelling o.m. over welvaartsverlies handelt berekenen we meteen het 
gezamenlijk surplus van producenten en consumenten. 

Het producentensurplus of de winst is gelijk aan 

(𝑝 − 𝐺𝐾𝐿𝑇) ∗ 𝑞 = (25 − 10) ∗ 15 = 225 
en het consumentensurplus bedraagt 

((40 − 25) ∗ 15)/2 = 112,5 
Het gezamenlijke surplus bedraagt dus 337,5. 

Als er een maximumprijs van 10 wordt opgelegd, wordt de kwantiteit 

𝑞 = 40 − 𝑝 = 40 − 10 = 30 
Er is geen producentensurplus maar het consumentensurplus en dus het gezamenlijke 
surplus bedraagt.  

((40 − 10) ∗ 30)/2 = 450 
Het consumentensurplus is inderdaad toegenomen met 450-112,5=337,5 b) is het juiste 
antwoord. 

a) is fout. Het weggewerkte welvaartsverlies is slechts 450-337,5=112,5. 

c) is fout want de bindende maximumprijs zorgde er voor dat de producenten  hun winst van 
225 verloren. We hebben hier een concreet voorbeeld van het feit dat een overgang van een 
Pareto-inefficiënte (met maximumprijs) naar een Pareto-efficiënte (zonder maximumprijs) 
toestand niet steeds een Paretoverbetering in houdt. 

d) is fout. De vraag wordt deels perfect elastisch i.p.v. perfect inelastisch. Gegeven deze 
bindende maximumprijs kan de monopolist nu meer verkopen zonder dat hij zijn prijs 
verlaagt en dit totdat de maximumprijs de oorspronkelijke vraagcurve snijdt. 

MKV 9 

b) is het foute antwoord. Hier volgt de uitleg. 

De monopolist zal zijn winst maximaliseren door de hoeveelheid te produceren waarvoor de 
marginale kost gelijk is aan de marginale ontvangst. De marginale kost is 

𝑀𝐾𝐿𝑇 =
𝑑𝑇𝐾𝐿𝑇
𝑑𝑞

=
𝑑20𝑞
𝑑𝑞

= 20 

De marginale ontvangst is de afgeleide van de totale ontvangst naar de hoeveelheid. De 
totale ontvangst luidt 𝑝. 𝑞 en daar 𝑝 = 100 − 𝑞 wordt 𝑇𝑂 = 100𝑞 − 𝑞2 waaruit 

𝑀𝑂 =
𝑑𝑇𝑂
𝑑𝑞

= 100 − 2𝑞. 
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De optimale hoeveelheid volgt uit 100 − 2𝑞 = 20 waaruit 𝑞 = 40 .Deze hoeveelheid 
invullen in de prijsvergelijking geeft 𝑝 = 100 − 40 = 60. Dit geeft een winst voor de 
monopolist van (60 − 20) ∗ 40 = 1600 en een consumentensurplus van  
((100 − 60) ∗ 40)/2 = 800 . Het gezamenlijk surplus bedraagt bijgevolg 2400. 
Nadat een accijns van 5 werd opgelegd, wordt de marginale kost 25 en krijgen we de 
evenwichtshoeveelheid uit 100 − 2𝑞 = 25 namelijk 37,5 en de evenwichtsprijs wordt nu 
𝑝 = 100 − 37,5 = 62,5. 

Daardoor wordt het consumentensurplus 

 
(100 − 62,5) ∗ 37,5

2
= 703,125 

Het is wel degelijk gedaald als gevolg van de indirecte belasting. b) is het foute antwoord dat 
we zochten. 

a) is correct. De deadweight loss of welvaartverlies als gevolg van het monopolie komt 
overeen met het verschil tussen het gezamenlijk surplus als de prijs gelijk was geweest aan 
de marginale kost en het gezamenlijk surplus bij monopolie. Dit laatste bedraagt zoals hoger 
berekend: 2 400 

Als we de prijs gelijk zetten aan de marginale kost van 20 zal er 100-20=80 gevraagd en 
geproduceerd worden en is er een consumentensurplus van ((100-20)*80)/2=3 200. Dit 
consumentensurplus vormt meteen ook het gezamenlijk surplus want het 
producentensurplus is 0 ( P=MKLT= GKLT) 

Het monopolie zorgt voor een dead weight loss van 3 200-2 400= 1 200. 

Als  de helft van de winst wordt weg belast, zal de monopolist maar de helft opstrijken van 
de totale winst. Maar om de helft van de totale winst te maximaliseren moet hij net het 
zelfde produceren en de zelfde prijs zetten als om de onbelaste winst te maximaliseren. De 
dead weight loss blijft de zelfde. 

Het kan ook wat formeler voorgesteld zoals op pp.342-343 van het Handboek. 
De totale winst (TW) is gelijk aan het verschil tussen de totale ontvangst (TO) en de totale 
kost (TKLT).  De hoeveelheid die zorgt voor maximale totale winst vind je door de afgeleide 
van de totale winst naar de hoeveelheid gelijk te stellen aan 0. 

𝑑𝑇𝑊
𝑑𝑞

=
𝑑𝑇0
𝑑𝑞

−
𝑑𝑇𝐾𝐿𝑇
𝑑𝑞

= 𝑀𝑂 −𝑀𝐾𝐿𝑇 = 0 

Dat is de natuurlijk de wiskundige achtergrond van de gelijkheid tussen marginale ontvangst 
en marginale kost als evenwichtsvoorwaarde . 𝑀𝑂 = 𝑀𝐾𝐿𝑇 

Als we nu veronderstellen dat een deel τ van de winst wordt weg belast  komt de 
evenwichtsvoorwaarde op het zelfde neer. 
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𝑑(1 − 𝜏)𝑇𝑊
𝑑𝑞

=
𝑑(1 − 𝜏)𝑇0

𝑑𝑞
−
𝑑(1 − 𝜏)𝑇𝐾𝐿𝑇

𝑑𝑞
= (1 − 𝜏)𝑀𝑂 − (1 − 𝜏)𝑀𝐾𝐿𝑇 = 0 

(1 − 𝜏)𝑀𝑂 = (1 − 𝜏)𝑀𝐾𝐿𝑇 

We kunnen (1 − 𝜏) langs beide zijden schrappen en komen uit op 𝑀𝑂 = 𝑀𝐾𝐿𝑇. 

Uit de beweringen a) en b) onthouden we dat belastingen niet aangewezen zijn om het 
welvaartsverlies als gevolg van het monopolie te bestrijden. Een directe belasting (een 
belasting op de winst) laat het welvaartsverlies onveranderd en een indirecte belasting ( een 
accijns) vergroot het welvaartsverlies nog. 

c) is correct.  Deze maximumprijs van 25 is bindend want lager dan de prijs van 60 die de 
monopolist zou vragen. Dat wil zeggen dat voor de monopolist de marginale ontvangst 
samenvalt met die maximumprijs tenzij hij meer dan 100 − 25 = 75 wil verkopen want dan 
moet hij de prijs verlagen onder de 25 en komt hij op de oorspronkelijke vraagcurve 
𝑝 = 100 − 𝑞 met de daarbij horende 𝑀𝑂 = 100 − 2𝑞. Meer dan 75 zal de monopolist 
echter niet willen verkopen want voor 75 maximaliseert hij zijn winst. 

d) is correct. De maximumprijs valt samen met de marginale kost. Hij heeft als gevolg dat er 
een evenwicht tot stand komt dat overeenkomt met dit dat zou zijn ontstaan onder 
volmaakte mededinging. En zoals hoger reeds berekend is er dan geen welvaartsverlies. Het 
gezamenlijk surplus is dan maximaal. Het valt samen met het consumentensurplus van 
((100-20)*80)/2=3 200.  Het producentensurplus is immers 0 ( P=MKLT= GKLT) 

MKV 10 

a) is het antwoord dat we zoeken. Wat de consumenten bereid zijn te betalen voor de 
verschillende hoeveelheden wordt niet beïnvloed door het aantal aanbieders. 

De andere gevolgen ( b),c) en d)); zullen zich wel voordoen. Hier volgt de uitleg 

d) doet zich voor Als er een monopolie wordt gevormd, zal de prijs zeker stijgen. Hij bevond 
zich immers aanvankelijk in het inelastisch gedeelte van de vraagcurve. Dit wil zeggen dat 
een stijging van de prijs met een stijging van de totale ontvangst zal gepaard gaan. En daar 
de monopolist tegen die hogere prijs minder zal moeten produceren, verlaagt ook zijn totale 
kost. De winstmaximaliserende monopolist zal  zijn prijs dus zeker verhogen. Deze 
prijsstijging is tegelijk een stijging van de consumentenprijs en van de producentenprijs want 
de twee vallen samen. Er is hier immers geen sprake van belastingen of subsidies die een wig 
drijven tussen consumenten- en producentenprijs.   

c) doet zich dus ook voor. Het nieuw gevormde monopolie leidt tot een daling van de 
verhandelde hoeveelheid  

b) gebeurt even zeer. De stijging van de prijs en de daling van de hoeveelheid gebeurden net 
om de winst en dus het producentensurplus te doen stijgen. 
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